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POLÍTICA DE SAÚDE 
 
1. A Lei Orgânica da Saúde (Lei n.º 8.080/90) define 

princípios e diretrizes para o SUS. O conjunto de ações e 
serviços, preventivos e curativos, para o indivíduo ou 
comunidade, em todos os níveis de complexidade é 
considerado um direito de 
 
(A) universalização da assistência. 
(B) integralidade da assistência. 
(C) promoção à saúde. 
(D) hierarquização dos serviços de saúde. 

 

2. A Lei 8.080/90 instituiu o SUS, constituído pelo conjunto 
de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, que 
traz 
 
(A) a definição e atuação dos Conselhos de Saúde. 
(B) o funcionamento e participação complementar dos 

serviços privados de Assistência à Saúde. 
(C) a alocação dos recursos do Fundo Nacional de 

Saúde. 
(D) a composição e frequência de realização das 

Conferências em Saúde. 
 

3. A Constituição Federal de 1988, parágrafo 1º do Artigo 
198, define que o Sistema Único de Saúde será 
financiado, nos termos do Artigo 195, com recursos 
oriundos do orçamento da 
 
(A) Seguridade Social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 
(B) Previdência e Assistência Social. 
(C) coleta de recursos de Concursos Públicos. 
(D) arrecadação de taxas e impostos. 

 

4. Para o funcionamento do SUS, a Constituição Federal  
 
(A) assegura a garantia da gestão estadual dos serviços 

de saúde. 
(B) assegura a participação complementar das 

instituições privadas. 
(C) assegura a cobrança adicional de serviços prestados 

para garantir a equidade. 
(D) em nível municipal, garante a centralização 

administrativa do SUS, através do Ministério da 
Saúde. 

 

5. Para se calcular o Coeficiente de Mortalidade Infantil ou 
Taxa de Mortalidade Infantil, numa determinada área 
durante um período usa-se o  
 
(A) número de nascidos vivos x 10.000, dividido pelo 

número de óbitos fetais. 
(B) número de óbitos de menores de 1 ano x 100.000, 

dividido pelo número de nascidos vivos. 
(C) número de óbitos fetais dividido pelo número de 

nascidos vivos. 
(D) número de nascidos vivos dividido pelo número de 

óbitos fetais. 
 
 
 
 

6. O número de óbitos de pessoas ≥ 50 anos em relação ao 
número total de óbitos em porcentagem, é conhecida 
como 
 
(A) Índice de Swaroop & Uemura. 
(B) Prevalência proporcional. 
(C) Índice de Letalidade. 
(D) Índice de morbidade. 

 

7. São doenças de notificação compulsória, com EXCEÇÃO 
de 
 
(A) Sífilis. 
(B) Febre Amarela. 
(C) Influenza. 
(D) Peste. 

 

8. Conforme a Política Nacional de Atenção Básica de 2006, 
o modelo de atenção básica definido como prioritário para 
o Brasil foi 
 
(A) UPA – Unidade de Pronto-Atendimento. 
(B) Atenção Básica Tradicional. 
(C) PACS – Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde. 
(D) ESF – Estratégia de Saúde da Família. 

 

9. Os estudos epidemiológicos que são capazes de produzir 
medidas de incidência e, por consequência, as medidas 
diretas de risco são 
 
(A) caso-controle. 
(B) de coorte. 
(C) transversais. 
(D) ecológicos. 

 

10. Os estudos epidemiológicos são classificados em 
experimentais e observacionais. Faz parte dos estudos 
experimentais: 
 
(A) Coorte. 
(B) Ecológico. 
(C) Ensaio clínico. 
(D) Caso controle. 

 

CLÍNICA MÉDICA 
 

11. Sobre as enfermidades reumatológicas, faça a associação 
entre as duas colunas: 

 
Coluna 1  Coluna 2  

I. Anti-DNA nativo ( ) Lúpus induzido por drogas. 

II. Anti-Sm ( ) Síndrome do anticorpo 
antifosfolípide. 

III. Anti-Ro/SSA (  ) Nefrite lúpica. 
IV. Anti-histona ( ) Lúpus eritematoso 

sistêmico. 
V. Anti-cardiolipina (  ) Síndrome de Sjögren. 

 
A sequência correta é 
 
(A) IV, III, V, I, II 
(B) I, II, III, IV, V 
(C) II, IV, I, V, III 
(D) IV, V, I, II, III 
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12. Com relação à legislação do Ministério da Saúde do Brasil 
para o diagnóstico sorológico da infecção por HIV, 
podemos afirmar que  
 
(A) se recomenda a realização de um teste de ELISA 

como triagem e se positivo, usa-se a 
imunofluorescência indireta ou Western Blot como 
teste confirmatório. 

(B) se recomenda a realização de dois testes de ELISA 
como triagem e o uso obrigatório de Western Blot 
como teste confirmatório. 

(C) se recomenda a convocação para coleta de novo 
material de todos os pacientes com resultados 
negativos no ELISA. 

(D) o Ministério da Saúde do Brasil não recomenda a 
convocação para coleta de novo material em 
nenhuma hipótese. 

 

13. Na toxoplasmose aguda, encontramos mais 
frequentemente o seguinte padrão sorológico: 

 
(A) IgG positiva de baixa avidez e IgM negativa. 
(B) IgG positiva de alta avidez e IgM negativa. 
(C) IgG positiva de baixa avidez e IgM positiva. 
(D) IgG negativa e IgM positiva. 

 

14. Anticorpos anti-citrulina (anti-CCP) são úteis no 
diagnóstico de 

 
(A) Lúpus. 
(B) Síndrome de Sjögren. 
(C) Granulomatose de Wegener. 
(D) Artrite Reumatoide. 

 

15. Assinale a alternativa que apresenta parâmetros 
laboratoriais que podem ser evidenciados no exame de 
urina de um paciente com crise de litíase renal. 
 
(A) Proteinúria e cilindros hialinos.  
(B) Aumento no número de hemácias e presença de 

cristais de oxalato de cálcio ou ácido úrico.  
(C) Cilindros céreos e cilindros lipoides. 
(D) Hemácias dismórficas e pH alcalino. 

 

16. Um paciente com suspeita de síndrome nefrítica 
caracteriza-se laboratorialmente por achados no exame de 
urina: 
 
(A) Proteinúria maciça (acima de 3,5g/24hs) e 

leucocitúria. 
(B) Oligúria, aumento no número de hemácias e 

proteinúria leve.  
(C) Hemácias dismórficas e cilindros hemáticos. 
(D) Leucocitúria e proteinúria.  

 

17. No diagnóstico de Diabetes Mellitus, solicitamos o teste de 
tolerância oral à glicose quando o paciente apresentar: 
 
(A) resultado de glicemia maior ao limite superior de 

normalidade e inferior a 126 mg/dL. 
(B) resultado de glicemia superior a 126 mg/dL. 
(C) sintomas nas condições pré-diabéticas evidentes, 

descartando a necessidade de realizar o teste 
descrito.  

(D) resultado de glicemia > 200 mg/dL. 
 

18. Assinale a alternativa que apresenta o teste de laboratório 
clínico que é indicado para acompanhamento do controle 
de tratamento do Diabetes Mellitus. 

  
(A) Teste de tolerância oral à glicose. 
(B) Teste do anticorpo anti-GAD. 
(C) Dosagem da hemoglobina glicada. 
(D) Dosagem da frutosamina. 

 

19. Na Tuberculose Pulmonar, definem-se como caso novo ou 
sem tratamento anterior, os pacientes que nunca se 
submeteram à terapêutica antituberculosa, ou que o 
fizeram por menos de 30 dias ou há mais de cinco anos. 
Nestes casos, inicia-se com esquema básico de 
terapêutica que inclui: 
 
(A) Rifampicina, isoniazida e pirazinamida (1ª e 2ª fase). 
(B) 1ª fase: Rifampicina, isoniazida e pirazinamida, e 2ª 

fase: Rifampicina e isoniazida. 
(C) 1ª fase: Rifampicina e pirazinamida, e 2ª fase: 

Rifampicina e isoniazida. 
(D) 1ª fase: Rifampicina, isoniazida e pirazinamida e 2ª 

fase: Rifampicina, pirazinamida e isoniazida. 
 

20. J.C., 44 anos, atendido na Unidade de Saúde da Família, 
sem queixas e sem histórico de doenças prévias, procura 
o serviço para consulta eventual. Após quatro consultas, 
que envolveram avaliação clínica, exames de sangue e 
urina e controle semanal de pressão arterial, o médico 
chega ao diagnóstico de HAS e decide iniciar tratamento 
medicamentoso. Com base em evidências, sabe que há 
uma classe de droga que, a longo prazo, diminui 
mortalidade e doença coronariana em hipertensos. Não 
observa contraindicação formal para uso no paciente. A 
droga em questão é 
 
(A) diurético de alça (furosemida). 
(B) diurético tiazídico (hidroclorotiazida). 
(C) inibidor da enzima conversora de angiotensina 

(enalapril). 
(D) bloqueador de canais de cálcio (anlodipino). 

 

21. Paciente do sexo masculino, 35 anos, atendido em 
consulta ambulatorial de rotina, assintomático, tabagista, 
apresenta-se com PA 153/93 mmHg (média de duas 
medidas) e IMC 28 Kg/m². Seu ECG é normal. Segundo a 
V Diretriz Brasileira de Cardiologia, assinale a alternativa 
que apresenta o seu estágio atual da doença e a melhor 
abordagem inicial para o caso. 
 
(A) Pressão arterial limítrofe e nenhuma orientação 

adicional. 
(B) Hipertensão arterial estágio 1 e modificações no 

estilo de vida. 
(C) Hipertensão arterial estágio 1 e modificações no 

estilo de vida acompanhado de tratamento 
medicamentoso anti-hipertensivo (monoterapia). 

(D) Hipertensão arterial estágio 2 e modificações no 
estilo de vida. 
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22. Em relação às Dislipidemias, são consideradas causas 
secundárias em crianças todas as alternativas abaixo, 
EXCETO 

 
(A) Síndrome Nefrótica. 
(B) Hipotireoidismo. 
(C) Síndrome Nefrítica. 
(D) Obesidade. 

 

23. Paciente feminina, 24 anos, sedentária, atendente de 
telemarketing, procura atendimento médico para 
orientação sobre prevenção de risco cardiovascular 
preocupada com resultados de exames de check-up que 
revelaram colesterol = 280 mg/dL e HDL = 78 mg/dL. Ao 
exame clínico, apresenta-se com sobrepeso sem 
evidência de outro fator de risco. 
O aconselhamento desta paciente inclui avaliação de risco 
e planejamento terapêutico, respectivamente, 
 
(A) elevado / início de estatina. 
(B) moderado / dieta, exercício físico e estatina. 
(C) baixo / reorientação alimentar e atividade física. 
(D) moderado a alto / mudanças de hábitos e uso de 

estatina. 
 

24. Paciente masculino, 43 anos, branco, está em 
acompanhamento no ambulatório de clínica médica para 
controle de Dislipidemia. Assinale a alternativa que 
apresenta o componente do perfil lipídico mais importante 
para aterogênese neste paciente. 
 
(A) HDL-colesterol de 60 mg/dl 
(B) LDL-colesterol de 160 mg/dl 
(C) colesterol total de 250 mg/dl 
(D) glicemia de jejum de 128 mg/dl 

 

25. Em relação às infecções fúngicas cutâneas causadas por 
dermatófito, assinale a afirmativa correta. 

 
(A) A tinea cruris afeta as pregas inguinais, mas poupa o 

escroto no homem. 
(B) A tinea corporis é mais comumente observada nos 

membros inferiores. 
(C) O exame microscópico com KOH irá revelar formas 

leverudiformes. 
(D) A tinea cruris costuma envolver a região escrotal no 

homem, nádegas e região interglútea. 
 

26. Uma mulher com hipotireoidismo, fazendo uso de 
levotiroxina sódica 75 mcg/dia, comparece à primeira 
consulta do pré-natal, assintomática, trazendo dosagem 
do TSH de 8,6 mU/l. 
Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta no 
caso acima. 
 
(A) Aumentar a dose da levotiroxina. 
(B) Interromper o tratamento com a levotiroxina e 

acompanhar a evolução do TSH, pois um leve 
aumento do TSH é fisiológico no início da gravidez. 

(C) Substituir a levotiroxina pelo metimazol. 
(D) Manter a dose da medicação. 

 
 
 
 
 

27. Podem ser sintomas do transtorno de ansiedade: 
 

(A) sensação de fadiga, dispneia, dificuldade para 
engolir e alucinação. 

(B) dor ou desconforto torácico, tremores, taquicardia e 
despersonalização. 

(C) parestesia, delírio, náusea e despersonalização. 
(D) desorientação temporoespacial, taquicardia, 

parestesia e hipervigilância. 
 

28. São fatores determinantes para o diagnóstico da 
depressão maior: 
 

(A) pensamento incoerente e humor deprimido. 
(B) humor delirante e perda do interesse ou prazer. 
(C) pensamento lento e humor delirante. 
(D) humor deprimido e perda do interesse ou prazer. 

 

29. Os medicamentos que reduzem a mortalidade quando 
utilizados em pacientes com Insuficiência cardíaca 
sistólica são: 

 

(A) betabloqueador + furosemida. 
(B) IECA + furosemida. 
(C) IECA + betabloqueador. 
(D) espironolactona + digitálicos. 

 

30. Homem de 40 anos, tabagista, queixou-se de pirose e dor 
epigástrica, solicitado uma endoscopia digestiva alta que 
mostrou gastrite erosiva superficial, com o teste da urease 
positivo para Helicobacter pylori. O tratamento para este 
caso deve ser feito com: 
 
(A) metronidazol, cefalexina e ranitidina. 
(B) amoxicilina, omeprazol e cefalexina. 
(C) omeprazol, claritromicina e amoxicilina. 
(D) ranitidina, claritromicina e doxiciclina. 

 

31. O quadro clínico clássico da Doença Diarreica Aguda 
(DDA) causada pelo Rotavírus em lactentes é: 
 
(A) diarreia aquosa sem vômitos ou febre. 
(B) vômitos e diarreia aquosa. 
(C) febre, vômitos e diarreia aquosa. 
(D) febre e diarreia sanguinolenta. 

 

32. Mulher jovem, 22 anos, com história de cefaleia 
hemicraniana pulsátil e com pródromos de náusea e 
escotomas, de frequência semanal há 1 ano. Assinale a 
alternativa que apresenta a melhor opção terapêutica para 
profilaxia nessa paciente. 
 
(A) Dipirona. 
(B) Propranolol. 
(C) Paracetamol. 
(D) Corticoide. 

 

33. Em relação ao parkinsonismo secundário ao uso de 
medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
(A) Em nosso meio, são decorrentes principalmente do 

uso de neurolépticos. 
(B) A causa mais comum é o uso de flunarizina e 

cinarizina. 
(C) Bloqueadores do canal de cálcio, usados na HAS, 

são a causa mais comumente encontrada. 
(D) Ocorrem principalmente pelo uso de domperidone. 
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34. O esquema de vacina antitetânica adotado para uma 
gestante com história prévia de vacinação completa (3 
doses) contra tétano há 14 anos é 
 
(A) vacinar o mais precocemente possível com 3 (três) 

doses, intervalos de 60 dias ou, no mínimo, 30 dias. 
(B) vacinar com duas doses, a primeira em torno da 20ª 

semana, e a segunda em torno de 28 semanas de 
gestação. 

(C) uma dose de reforço durante a gravidez. 
(D) esperar o término da gestação para vacinar. 

 
 

35. Mulher de 66 anos procura P.S. por apresentar pequena 
área de edema, eritema e hipersensibilidade na face 
medial do terço distal da coxa esquerda desde o dia 
anterior. Uma vez feito o diagnóstico de tromboflebite 
superficial, está recomendado 
 
(A) a heparinização imediata. 
(B) o repouso e anti-inflamatórios. 
(C) a realização de ecodoppler venoso. 
(D) o encaminhamento para tratamento cirúrgico. 

 

36. Os anticoncepcionais hormonais orais têm como 
mecanismo de ação: 
 
(A) alteração do muco cervical, hipertrofia do endométrio 

e inibição da ovulação. 
(B) alteração do muco cervical, atrofia do endométrio e 

incentivo da ovulação. 
(C) alteração do muco cervical, hiperplasia do 

endométrio e inibição da ovulação. 
(D) alteração do muco cervical, atrofia do endométrio, 

inibição da ovulação e alteração da motilidade 
tubária. 

 

37. Assinale a alternativa que traz as posições corretas dos 
eletrodos para desfibrilação durante as manobras de 
reanimação. 
 
(A) Infraclavicular direita e infraclavicular esquerda. 
(B) Supraesternal e inframamária esquerda. 
(C) Infraclavicular esquerda e paraesternal. 
(D) Infraclavicular direita e inframamária esquerda. 

 

38. De acordo com as Diretrizes da American Heart 
Association 2010, nos casos de parada cardiorrespiratória:  
 
(A) o A-B-C (via aérea, respiração, compressões 

torácicas) deve ser substituído para C-A-B 
(compressões torácicas, via aérea, respiração). 

(B) a profundidade da compressão mínima durante a 
massagem cardíaca deve ser de 3 cm. 

(C) a frequência de compressão durante a massagem 
deve ser aproximadamente de 100/minuto. 

(D) não é necessário empregar os cuidados Pós-PCR 
integrados para  sobrevivência do indivíduo adulto. 

 
 
 
 
 
 

39. Na abordagem do paciente com tosse, deve-se considerar 
que 
 
(A) a radiografia do tórax deve ser indicada em todos os 

casos agudos. 
(B) os testes de função pulmonar não têm valor 

diagnóstico nos casos crônicos. 
(C) o exame da orofaringe raramente oferece subsídios 

para o diagnóstico causal. 
(D) a presença de sintomas sugestivos de gotejamento 

pós-nasal ou de refluxo gastroesofágico sugere o 
diagnóstico causal. 

 

40. A desnutrição energético-proteica grave sob a forma de 
marasmo se caracteriza por apresentar: 
 
(A) aspecto faminto, fácies senil e choro forte. 
(B) edema generalizado por falta de albumina, choro 

fraco e prostração. 
(C) lesões de pele e cabelo e esteatose. 
(D) lesões nas comissuras labiais, língua careca ou com 

hipertrofia das papilas. 

 
 
 


